
POZNÁMKY K     VEDENÍ POKLADNY A ÚČETNICTVÍ  

- veškeré vyúčtování příjmů a výdajů probíhá prostřednictvím pokladny a bankovního účtu 
tj.přes hospodářku klubu

- pro výběr členských a oddílových příspěvků platí samostatné pokyny vydané tajemnicí 
klubu

- každé vyúčtování musí být podloženo vyúčtováním finančním

- pro financování oddílů lze použít zálohy, která musí být vyúčtována vždy v příslušném 
roce (do 10.12.) s tím, že poskytnutí zálohy musí předcházet vyúčtování zálohy 
předchozí

- žádost o zálohu větší než 2000 Kč je nutné oznámit hospodářce alespoň 3 pracovní dny 
před pokladním dnem: PONDĚLÍ od 15.00 – 16.00, případně si domluvit mimořádný 
termín

- doklady předané k vyúčtování musí mít veškeré náležitosti účetního dokladu tj.datum, 
podpis, razítko, zřetelné označení názvu a hodnoty

- vyúčtování nákladů za použití soukromého vozidla musí být podáno nejpozději do konce 
čtvrtletí, ve kterém byla cesta uskutečněna (platba silniční daně), DPP (odměny) do 
konce příslušného měsíce, ve kterém byla platba provedena

- při předkládání většího počtu dokladů je nutné je očíslovat a připojit celkovou finanční 
hodnotu vyúčtování

- nákup předmětů vyšší hodnoty než 5000Kč je nutné evidovat, proto je třeba uvádět i účel 
a místo uložení předmětu

- pro vyúčtování dotací poskytnutých Magistrátem platí vlastní pokyny poskytovatele, 
vyúčtování přes hospodářku klubu 10 dnů před termínem Magistrátu

- vyúčtování dotací na činnost dětí a mládeže do 18 let se týká všech oddílů, které mají 
v dané věkové kategorii evidované členy

- předsedové oddílů musí dbát na adresnost a správnost faktur vystavovaných pro jejich 
oddíl a včasné předání faktur k úhradě

- na finanční prostředky získané od sponzorů, případně za poskytnuté služby musí být 
předloženy písemné doklady (sponzor. smlouva, smlouva o reklamě, atd.) 

- o hospodaření klubu a oddílů bude hospodářkou předáván přehled 2x ročně, okamžitý 
stav lze sdělit měsíčně po zaúčtování bankovního výpisu

- stav finančních prostředků na bankovním účtu je zúčtován vždy po uplynutí  měsíce, 
15.den následujícího měsíce
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